
 

يشكل انتهاء السنة الدراسية فرصة إللقاء النظر عىل جهاز التعليم الرائع يف مجلس إقليمي مسغاف. 

وكام باملجلس- فإن جهاز التعليم  موزع ومتفرق. كام يف املجلس فإن أساس قوته وخصوصيتها يف 

املركب اإلنساين. وكام يف املجلس ورغم التنوع الكثري فإن الجهاز كله يعمل حسب قيم واسرتاتيجية 

واحدة ومقاييس عمل وضعت مسبقا وبالتعاون مع الجمهور الواسع وكل الجهات املتشابكة والرشيكة. 

القيم األساسية يف مسغاف هي التنوع، التعاون وسد الفجوات. وكل قيمة من هذه القيم يجسد بشكل 

فعيل يف االسرتاتيجية التعليمية.       
                                                  

القيم األساسية لتحديد أبرز النقاط املهمة واالسرتاتيجية التعليمية يف مسغاف هي- الظهور والتجدد.

 قيمة الظهور هي االلتزام والطموح الدائم لرؤية كل ولد وبنت وبرزت هذه القيمة بقوة يف فرتة 

الكورونا التي امتألت بالتحديات. هذه القيمة هي التي توجه االرتباط والتواصل بني املدارس، املركز 

الجامهريي، أجهزة الشبيبة البلدية والعناقيد وحركات الشبيبة. 

بعد أزمة الكورونا والصعوبات يف كل األطر الرتبوية فقيمة التجدد أيضا تتجسد بتطبيق برامج تعليمية 

مجتمعية-حساسة  )Social Emotional Learning - SEL(.  وكامهو معروف فإن املدارس تواصل 

التقدم بتعليم البيئة، التشابك املجتمعي واملجتمع، يف العلوم والتكنولوجيا، ودمج واستجابة لالحتياجات 

خاصة.      
     

أنا أعمل وبشكل يومي بالتعليم الرسمي، التعليم االستكاميل، الشبيبة والطفولة املبكرة. يوجد يف املجلس 

اإلقليمي مسغاف 6 مدارس ثانوية، 10 مدارس ابتدائية، 67 روضة و- 50 دار حضانة وحضانات تخدم 

حوايل 10 االف ولد. يعمل يف أجهزة التعليم الرسمية وغري الرسمية أكرث من 1500 معلم، مريب، مرشد، 

دكتور نفساين وموظفي إدارة. 

 قمنا يف السنوات الثالث األخرية باستيعاب مديرين وموظفني كبار يف معظم املدارس تقريبا ويف املركز 

الجامهريي. استكملنا مشاريع بناء يف أربع مدارس ابتدائية، ومدرستني ثانويتني. نواصل هذا العام بناء 

وتوسيع يف 5 مدارس. وسعنا الدعم للمركز الجامهريي والشبيبة، واستثمرنا  يف مركز فنون املرسح، 

باملرافق الرياضية وبتوزيع فعاليات للعناقيد وبالبلدات.

 نحن رشكاء مع مجموعة أهايل ومع سلطات مجاورة بتطوير أطر خاصة يف كل التيارات التعليمية 

املتاحة، ونحن كذلك نطور توفري إجابات للتعليم الخاص يف مسغاف ويف كل الجليل واملروج.  

ال يتعلم كل أوالد مسغاف يف مدارس املجلس.  

نحن نقوم بتقديم الخدمة والدعم لحوايل 1500 طالب/ة يتعلمون يف مؤسسات تعليمية خارج املجلس.      

قسم من طالب مدارسنا يأتون من بلدات ال تنتمي للمجلس. نحن نقدم خدمات تعليم لحوايل 500 

ولد من هؤالء.    

يحدث انقالب يف مجال الرتبية يف البلدات البدوية ويف املقابل تقدم يف مجاالت كثرية. مرت املدرسة 

الثانوية يف وادي سالمة بتغيري هيكيل وتنظيمي. ويتم تجديد املدارس االبتدائية يف وادي سالمة والكامنة 

من ناحية املباين ومن ناحية تعليمية. تم استيعاب موظفني من البلدات البدوية يف املجلس يف كل 

املدارس ويف كل املجاالت.      

التحدي الرئييس يف هذه األيام هو املحافظة عىل متانة وجودة كل الطواقم التعليمية يف املدارس، يف 

البلدات واملركز الجامهريي. حسب تقديراتنا فإن السنة التعليمية القادمة ستشمل الرتكيز عىل املديرين 

واملربني وطواقم التعليم وموظفي اإلدارة.

عشية انتهاء السنة الدراسية حظينا بعدد من االنجازات، جوائز وتقدير. سأذكر قسام من االنجازات 

واعتذر بداية عن عدم ذكرها جميعا لعدم وجود متسع لذلك.

- فازت فرقة الرقص من الصف الحادي عرش برقصة ״الرقص األصيل״ من بني عرشات االبداعات من 

قبل طاقم حكام قطري.

-  وصل فريق الروبوتيكا الرائع لنصف النهايئ يف املنافسات العاملية التي أقيمت بالواليات املتحدة. 

- فاز مدير مدرسة وادي سالمة االبتدائية بجائزة اللواء- املدير الرائد.

- فازت مديرة مدرسة املنحدر بجائزة لوائية - املديرة للرائدة.

- فازت مدرسة عومري الثانوية للرتبية الخاصة والتي تعمل بالرشاكة مع مدرسة اسيف وبجوار مدرسة 

كتسري يف مجمع مسغاف ومديرة املدرسة، بجائزة قطرية للرتبية للمدرسة املتميزة.

لحظة إعالن مديرة لواء الرتبية االستيطانية، عن فوز مدرسة عومر بجائزة الرتبية - اضغطوا هنا 

ورغم وجود انجازات كثرية مل أقم بذكرها.أنا ملزم باالنتهاء باإلشارة إىل الطالبة الرائعة تسنيم سواعد من 

وادي سالمة والتي فازت بجائزة التطوع والتشابك املجتعي. مربوك! 

زار املجلس األسبوع املايض كل من قائد الجبهة الداخلية ورجاالت التواصل مع مسغاف، وكذلك ممثيل 

الطوارئ الوطني. 

أنرش هذه اليوميات يف يوم  يروشاليم وأرجو أن مير هذا اليوم بسالم وأن تحظى يروشاليم املوحدة 

بالهدوء والسالم برسعة. 

يف إطار نشاطي يف مركز الحكم اللوايئ، دعمت مبادرة التغيري بالخدمات الدينية  لليهود واملسلمني 

واعرتضت عىل خطة املالية بتخفيض أسعار السكن.  أرجو أن تقوم الكنيست والحكومة باستكامل أيامها 

ومينعوا انتخابات أخرى وهزة زائدة. رغم كل التسويات والصعوبات فأنا ال ارى وال اتوقع انتخابات 

أخرى وحكومات مؤقتة كهذه أو غريها.   

التقيت األسبوع املايض منتدى بلدات مسغاف وإدارات بلدات كمون ويودفات. 

شاركت يف املؤمتر املجتمعي البلدي يف افطليون ويف األمسية املجتمعية عشية يوم يروشاليم يف موريشت.

بودي تقديم التعازي والتعاطف مع مجتمع وادي سالمة وعرب السواعد وألصدقايئ الجيدين يف املجتمع، 

الذين فقدوا األسبوع السابق أبناءهم يف حوادث طرق صعبة وقعت يف األسابيع األخرية. الله يرحمهم. 

التقيت وتحدثت مع ممثيل جمهور من يودفات، كمون، ركيفت، وادي سالمه، حسينية، راس العني، 

ضميدة، الكامنة، ياعد، متسبيه أفيف، ابطليون وموريشت.

قرأنا يوم السبت قصة ״يف الصحراء״ وفيها مشرتكني من سبط إرسائيل وعشائر الالويني. يوم الثالثاء 

من هذا األسبوع هو رأس شهر سيفان، وبعد أسبوع سننهي الحصاد ״تعداد العومر״ يف ليلة االسبت 

ونحتفل بعيد األسابيع - عيد تنزيل التوراة. يف نهاية الخالص وأقوال النبي هوشاع تذكر أقوال العزاء 

واألمل. ومن املعتاد قراءة هذه األقوال عند ربط األدعية يف كل صباح. أيضا أمل ولتزام. أسبوع جيد 

وشهر جيد!

مع خالص املودة واالحرتام,

داين عربي
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